
Sjuksköterskors lönestrider under 100 år
1919
Sjuksköterskor tjänar mellan 
500 och 900 kronor om året 
beroende på var de arbetar.
Det är inte bara industriman
nen Alfred Nobel som anser 
att ”sjuksköterskor borde tjena 
gratis” och ser yrket som ett 
kall.

Bertha Wellin, Svensk 
sjuksköterske förenings ord
förande 1914—1933, är ovillig 
att driva lönefrågan och menar 
att sjuksköterska inte är som 
andra yrken utan det är ett 
”barmhärtighetsverk”.

1960 
Ingångslönen för en sjukskö
terska med tre års utbildning 
är 1 090 kronor i månaden — 
jämförbart med helt outbildad 
arbetskraft. Likalöneprincipen 
är stark: en nyutexaminerad 
ska ha samma lön som en 
avdelningsföreståndare.

1966
Offentliganställda får konflikt
rätt och rätt att gå ut i strejk.

1971
Efter låglönereformen som 
justerat upp de lägst betalda 
yrkena, lyfts bland annat under
sköterskor till ungefär samma 
lön som en sjuksköterska.

1933 
SSF ombildas till fackför
ening och Bertha Wellin 
avgår under dramatiska 
former. Nu börjar man 
driva lönefrågan aktivt.

1951 
Den stora lönestriden. SSF kräver 
kraftiga löneökningar och hotar 
med massuppsägningar som 
sätts i verket när förhandlingarna 
strandar. Riksdagen kallas in mitt 
i sommaren för att besluta om 
en tjänstepliktlag som ska tvinga 
sjuksköterskorna att återgå till 
sina arbeten. Till slut, efter flera 
månaders konflikt, når parterna 
en överenskommelse där sjuk
sköterskorna flyttas upp några 
lönegrader och får extra påslag 
för övertid. Lagen om tjänsteplikt 
antas aldrig.

1977 
Förhandlingskartel
len SHSTF, Svenska 
hälso och sjukvårdens 
tjänstemannaförbund, 
har sedan 1965 tagit 
över lönefrågorna och 
ombildas nu till ett 
fackförbund där 
sjuksköterskorna, labo
ratorieassistenterna, 
de medicinsktekniska 
assistenterna och barn
morskorna ingår.

1980 
En storkonflikt 
på svensk 
arbetsmarknad 
som berör en 
femtedel av alla 
arbetstagare.  
1 300 
medlemmar i 
SHSTF tas ut  
i strejk.

1986
I avtalsrörelsen drivs kravet på  
11 500 kronor i medellön. 
Strejkvarsel läggs men till slut 
accepteras medlarnas bud på 10 
000 kronor. Ett annat resultat är 
att individuell lönesättning börjar 
tillämpas. Det slås också fast att 
”yrkesskickligheten måste bli 
erkänd som lönebildande”.  
Målet är en större lönespridning. 

1945 
Efter lönestopp under 
krigsåren leder nya 
förhandlingar till löneök
ningar, men fortfarande 
ligger sjuksköterskorna 
under andra jämförbara 
yrkesgrupper.

1938 
Svensk sjuksköterskeför
ening begär en höjning 
med en tredjedel av lönen 
för att komma i nivå med 
småskolelärarinnor. Det 
får de inte, men man 
kommer en bit på väg.

 Demonstration år 1977. Kravet är  
en minimilön på 5 000 kronor.
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1998 
SHSTF byter namn  
till Vårdförbundet.

1995 
Efter flera år av dålig reallö
neutveckling är missnöjet stort 
bland Vårdförbundets med
lemmar. Kravet är ”femtusen 
mer”. En strejk bryter ut i slutet 
av året, men när den blåses 
av efter sju veckor är man 
inte i närheten av att nå sitt 
krav. Ett femårigt avtal lägger 
dock grunden till att lönen för 
Vårdförbundets medlemmar 
ökar med 50 procent i snitt de 
kommande tio åren.

2000 
Under 2000talet växer 
bemanningsbranschen och allt 
fler sjuksköterskor tar jobb som 
hyrsjuksköterskor till en mer 
marknadsanpassad lön.

2001
Jämställdhetsombudsmannen, 
Jämo, driver under flera års 
tid lönediskrimineringsmål 
i Arbetsdomstolen. AD slår 
fast att det går att jämföra två 
likvärdiga yrken, medicintek
niker och barnmorska, men 
säger att löneskillnaden inte är 
en fråga om kön, utan handlar 
om att marknadskrafter styr 
lönesättningen.

2008 
Vårdförbundet tar ut samman
lagt 7 000 medlemmar i lands
ting och kommuner i strejk 
för högre löner. Arbetsgivarna 
försöker hävda att strejken 
är samhällsfarlig, men får 
inte gehör för det. Konflikten 
pågår i fem veckor och kostar 
Vårdförbundet 90 miljoner 
kronor. Det avtal som Vårdför
bundets kongress säger ja till 
ger en löne ökning på minst tio 
procent under tre år.

2011 
Studentuppropet ”Inte under 
24 000” startar. Ingångslöner na 
ligger då på 20 000—22 000 
kronor. Löneuppropet blir en 
framgång. Några år senare har 
de flesta nått 24 000, en ökning 
med cirka 14 procent. 

2019
Nu pågår den första riktiga 
avtalsrörelsen på åtta år. Vård
förbundet kräver 10 000 kronor 
mer i månaden till ”särskilt 
yrkesskickliga” i alla yrkes
grupper.
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